เอกสารแนบ 3

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้ นตาแหน่ งกรรมการ

13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี )

55

สัดส่ วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้ อยละ)(1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2)

- ไม่มี -

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ การอบรม





ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ City University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ ทางานและการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น
2554 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่

2554 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

บจ. ไทยแอร์ เอเชีย

2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์

กิจการที่เป็ น
บริษัทจด
ทะเบียน
(3 บริษัท)

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์
(ชื่อเดิม บมจ. ฟูด้ แคปปิ ตอล )

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

บมจ. ฟิ นนั ซ่า

2553 - 2560

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

บมจ. แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั่

กิจการที่ไม่ ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน
(24 บริษัท)

2562 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เฟิ ร์ส โคราช วินด์

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. สยามโค่ย อเวนิว

ตาแหน่ งใน
บริษัทและ
บริษัทย่ อย

1
2

รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

1

เอกสารแนบ 3
2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. วาว เอฟเฟกท์
(ชื่อเดิม บจ. วาว แฟคเตอร์ )

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. วะตะแบก วินด์

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ ้ง

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ. นวเวช อินเตอร์ เนชัน่ แนล
( ชื่อเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ )

2558 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บจ. วินด์ เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้ง

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์
ดีไซน์ (ประเทศไทย)

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธานบริ ษัท

บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธานบริ ษัท

บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธานบริ ษัท

บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธานบริ ษัท

บจ. เคพีเอ็น ติวเตอร์ ริง

2553 - ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

บจ. อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย)

2553 - ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร

บจ. เคพีเอ็น มิวสิค

2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เค.เอ็น.แอนด์แอสโซซิเอทส์

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์
เทนเม้ นท์

2545 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

บจ. สยามโค่ย

ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. ดู ดู น้ อง

ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธานบริ ษัท

บจ. เพนต้ า ซิสเต็มส์

ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชัน่

ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ปั จจุบนั

กรรมการบริษัท

บจ. สปอร์ ต โซไซตี ้

ปั จจุบนั

กรรมการ/ รองประธานบริ ษัท

บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง

2561 - 2562

กรรมการ

บจ. เบค ชีส ทาร์ ต

2560 - 2561

กรรมการ

2560 - 2561

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์
(เอสเค19)
บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์
(เอสเค28)

2559 - 2561

กรรมการ/ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ ปอเรชัน่

2558 - 2561

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ ้ง
2

เอกสารแนบ 3
2552 - 2561

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็น อวอร์ ด

2539 - 2561

ประธานกรรมการฝ่ ายการเงิน

บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ ปอเรชัน่

2556 - 2560

กรรมการบริ หาร

บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชัน่

2551 - 2559

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็น มิวสิค รูม

2551 - 2559

กรรมการ

บจ. เคพีเอ็นมิวสิค สยามสแควร์

2557 - 2558

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ ปอเรชัน่

- ไม่มี การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- 6/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- 2/2 ครัง้
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
- 1/1 ครัง้
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั
หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา - ไม่เป็ น  เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่เป็ น  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
- ไม่มี นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัทตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณากลั่น กรองตามหลัก เกณฑ์ แ ละความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้ วเห็นว่า นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
ตลอดจนเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้ านบัญชีและการเงิน
การตรวจสอบ ด้ านตลาดทุน ด้ านกลยุทธ์ และด้ านการบริ หารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทได้ เป็ นอย่างดีและเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการให้ ความเห็นสาคัญ ได้ อย่างเป็ นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการอิสระของบริ ษัทอีกวาระหนึง่

3

เอกสารแนบ 3

นายวีรยุทธ โพธารามิก
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบนั

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มต้ นตาแหน่ งกรรมการ

22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี )

50

สัดส่ วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้ อยละ)(1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2)

- ไม่มี -

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ การอบรม
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ ทางานและการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น:
ตาแหน่ งใน
บริษัทและ
บริษัทย่ อย

กิจการที่เป็ น
บริษัทจด
ทะเบียน
(4 บริษัท)

กิจการที่ไม่ ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน
(3 บริษัท)

1
2

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่

2562 - ปั จจุบนั

ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบริ หาร
ความสัมพันธ์กลุม่ ธุรกิจองค์กร

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2562 - ปั จจุบนั

ผู้อานวยการอาวุโสประจาสานักประธาน บมจ. ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์
ผู้บริ หาร

2561 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2560 - 2562

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
ผู้อานวยการฝ่ ายประสานงานราชการ
ผู้อานวยการฝ่ ายขายและธุรกิจองค์กร

บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
บมจ. อารี ยา พรอพเพอร์ ตี ้
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2554 - 2562

ผู้อานวยการประจาสานักประธาน
ผู้บริ หาร

บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล

2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการ

บจ. โกรว์ กรี น คอนซัลแตนท์
บจ. ไทยโปรเฟสชัน่ แนล
บาสเกตบอลลีก

2558 - ปั จจุบนั
2554 - 2560

กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การทีมฟุตบอล BBCU

บจ. วี.บี. คอร์ เปอเรชัน่
Big Bang Chula United
Football Club

รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

4

เอกสารแนบ 3
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

- ไม่มี -

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- 4/6 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3/5 ครัง้
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- 2/2 ครัง้
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
- 1/1 ครัง้
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั
หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา - ไม่เป็ น  เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่เป็ น  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
- ไม่มี นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัทตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน่ กรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
แล้ วเห็นว่า นายวีรยุทธ โพธารามิก เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนเป็ น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้ านกฎหมาย ด้ านการตลาด และด้ าน
กลยุทธ์ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดีและเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการให้ ความเห็นสาคัญ
ได้ อย่างเป็ นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการอิสระของบริ ษัทอีกวาระหนึง่

5

เอกสารแนบ 3

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
ตาแหน่ งปั จจุบนั

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร
(กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรอง)

วันที่เริ่มต้ นตาแหน่ งกรรมการ

21 มิถนุ ายน 2550

อายุ (ปี )

52

สัดส่ วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้ อยละ)(1)

40.52

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น(2)

- ไม่มี -

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ การอบรม






ปริ ญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ ทางาน และการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น

ตาแหน่ งในบริษัท
และบริษัทย่ อย

กิจการที่เป็ น
บริษัทจดทะเบียน
(ไม่ ม)ี

กิจการที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
(11 บริษัท)

1
2

2550 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
บจ. ไทยแอร์ เอเชีย
บจ. ไทยแอร์ เอเชีย

2550 - 2561
2547 - 2561

กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการกากับดูแลกิจการและ
ความยัง่ ยืน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2561

ประธานกรรมการบริ ษัท

บมจ. ทรี ซิกตี ้ไฟว์

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. แอร์ เอเชีย เอสอีเอ (ชื่อเดิม
บจ. แอร์ เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
บจ. เร้ ด เอวิเอชัน่
บจ. วันเดอร์ เฮลธ์
บมจ. บางกอกเอวิเอชัน่ เซ็นเตอร์
บจ. คาภีร์ คอร์ ปอเรชัน่

บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่
บจ. ไทยแอร์ เอเชีย

รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

6

เอกสารแนบ 3
2560 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2561 – 2562
2553 - 2561
2558 - 2560
2558 - 2560
2558 - 2559
2558 - 2559
2558
2557 - 2559

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. คาภีร์ ลอจิสติกส์
บจ. เสือดา คอร์ ปอเรชัน่
บมจ. ทูนประกันภัย
บจ. ไอวอรี่ คอฟฟี่
บจ. ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์
บจ. เอฟเวอร์ มอร์ แอสเซท
บจ. ทูน มันนี
บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ ส
บจ. แอคเซลเล้ นซ์ (ประเทศไทย)
บจ. อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี กรุ๊ป
บจ. แอมเปิ ล้ เว็ลธ์
บจ. ซี แอนด์ เอ เอ็นเตอร์ เทนเม้ น
บจ. ซี ทรู
บจ. แฟชัน่ เอเชีย

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2562

- ไม่มี -



การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 4/6 ครัง้



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

- 1/1 ครัง้
- ไม่มี -

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย /บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั
หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา

- ไม่เป็ น -

 เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็ น -

 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน่ กรองตามหลักเกณฑ์และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
แล้ วเห็นว่า นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนเป็ น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจสายการบิน ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญด้ านการบริ หาร ด้ าน
กลยุทธ์ และด้ านการตลาด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ได้ เป็ นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้น
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
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